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Resumo

Este estudo se propõe a onhecer como os docentes do ensino superior participantes da pesquisa representam
os saberes e competências necessários para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na
universidade. Utilizou a técnica de estudo de caso, com dois professores do ensino superior, um deles atuante
em uma universidade pública e o outro em duas faculdades privadas, cujos relatos foram obtidos por
intermédio de entrevista semiestruturada. Os resultados apontaram a valorização primordial de aspectos tais
como o conhecimento específico da área de atuação bem como a necessidade de maior investimento em
conhecimentos relacionados ao fazer docente.
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Abstract

This study aims to present the results of research developed in the discipline "University Teaching in the
contemporary world: epistemological, political and methodological assumptions" of the Post-Graduate
Program in Education and Contemporary - PPGEduC / UNEB - Salvador - Bahia, which had as main objective
to know how the research participants teachers in higher education represent the knowledge and skills that
are necessary for the development of the teaching and learning process at the university. The technique used
were case study research, with two university teachers, one of them acting in a public university and the
other at two private colleges, whose reports were obtained through semi-structured interviews. The results
indicate the primary value of aspects such as a specific knowledge of the expertise area as well as the need
for greater investment in knowledge related to teaching.

Keywords: Teacher training. Learning students. Higher education.

A TEIA DA DOCÊNCIA SUPERIOR: UNIVERSIDADE, DOCENTES E DISCENTES

O início do século XXI e toda sua revolução informacional, econômica, comunicacional, sob a égide de um
pensamento neoliberal, colocam inúmeros desafios à prática docente na Universidade, já que as instituições
de ensino superior também são pressionadas para atender às demandas do mercado em seus processos de
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formação profissional.

Esta aproximação com o mercado se reflete na busca dos profissionais que são selecionados para as
instituições de ensino superior, especialmente nas instituições privadas, pois quando se contrata um docente
são destacados alguns fatores tais como: dominar o conhecimento que irá transmitir na disciplina; experiência
na área que propõe a ensinar; ser uma pessoa de referência em seu campo de atuação, principalmente em
disciplinas profissionalizantes; titulação, o que significa que quanto maior a titulação e a produção científica
publicada, mais este profissional será valorizado; e, finalmente, a sua visão de mundo e sua postura ética,
que evidenciam suas crenças e valores. O que parece menos importante neste conjunto de fatores é a
vivência da própria docência enquanto função, isto é, a formação para ser professor, que habitualmente é
avaliada através de uma aula expositiva ministrada nas seleções (etapa obrigatória nas seleções em
instituições de ensino públicas).

Contudo, embora as instituições de ensino superior contratem docentes sem esta competência, pouco
investem na formação dos professores, mas em contrapartida, cobram cada vez mais a inovação no ensino, a
criação de produção científica por parte dos alunos e docentes e o uso de metodologias de problematização
incentivadas, em parte, pelo modelo de avaliação empregado pelo Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE), pelo próprio mercado que cada vez mais exige profissionais diferenciados e capazes de
solucionar os problemas impostos pela competitividade acirrada, e também pelos próprios estudantes, que
precisam ser estimulados com diversas técnicas, para manter seu interesse nas disciplinas.

Aliados a estes aspectos, os docentes ainda têm que lidar com a falta de recursos dos estudantes que chegam
às faculdades privadas destituídos de requisitos básicos para dar conta das atividades de aprendizagem
propostas, o que é representado por sintomas tais como: dificuldade de leitura e entendimento do texto,
dificuldade de estudar, dificuldade de expressão das ideias, entre outros elementos, que as instituições de
ensino superior privadas não levam em consideração quando se trata de selecionar e preencher as suas
vagas.

Neste sentido, com este estudo nos propomos à discussão dos resultados da pesquisa desenvolvida na
disciplina “Docência Universitária na contemporaneidade: pressupostos epistemológicos, políticos e
metodológicos” do Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) em Salvador, no 1º semestre de 2013. O referido estudo teve como
objetivo geral conhecer como os docentes participantes da pesquisa representam os saberes e competências
necessários para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no ensino superior, e como
objetivos específicos buscou identificar como os docentes participantes compreendem e intervêm no processo
de aprendizagem dos estudantes universitários, e também entender como os docentes concebem e conduzem
a formação de profissionais nos cursos que atuam.

Como percurso metodológico, optamos por uma pesquisa de natureza exploratória, na qual adotamos como
procedimento o estudo de caso, que permite formular novas ideias e hipóteses sobre o fenômeno que se
propõe a investigar, bem como confrontar e desafiar os resultados encontrados com a teoria científica
existente sobre o tema (SHAWGHNESSY; ZECHMEISTER; ZECHMEISTER, 2012). Os participantes desta
pesquisa foram dois docentes com formação em Engenharia Civil e Psicologia (também é Psicanalista),
docentes dos cursos de Engenharia e Psicologia, em uma instituição de ensino pública e duas instituições
privadas, respectivamente. Para análise das vivências compartilhadas pelos nossos colegas por meio de
entrevistas semiestruturadas, estabelecemos três categorias representadas pelo perfil do docente e seu
trabalho pedagógico, perfil dos alunos e suas implicações no processo de formação e condições de trabalho e
satisfação, decorrentes dos conteúdos que nos pareceram mais expressivos para o nosso estudo, e
promovemos inferências e interpretações com o suporte da teoria estudada. (BARDIN, 1977).

Para pensar o trabalho docente, elegemos estudar o contexto da sala de aula a partir de três dimensões: a
primeira relacionada à universidade em que questionamos o modo de operar que adota na atualidade; a
segunda refere-se ao perfil dos estudantes do ensino superior e o processo de mediação da aprendizagem, e
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na terceira refletimos sobre as variáveis que envolvem o exercício da docência.

A sociedade contemporânea apresenta características jamais vistas em outro período histórico da
humanidade, grande parte delas impulsionadas pelos avanços tecnológicos das últimas décadas. Este cenário
começa a se desenhar no período pós-Segunda Guerra Mundial com a revolução
técnica-científica-informacional, responsável pelo aprimoramento das Tecnologias da Informação e
Comunicação. Neste contexto, em que ciência e tecnologia tornaram-se forças produtivas do capitalismo
mundial, a sociedade informatizada consolida mudanças e influencia diversas estruturas que constituem a sua
base, entre elas a educação. Essas transformações são permeadas pela ideologia neoliberal que no Brasil,
desde o final do século XX, empreende uma política de mercantilização e privatização do ensino,
demonstrada, entre outros aspectos, no crescimento do número de Instituições de Ensino Superior privadas.
Assim, as lógicas de mercado e as políticas neoliberais se cristalizam e passam a influenciar na própria
organização destas instituições educacionais, tornando a educação superior um atrativo para grandes grupos
internacionais, interessados nos lucros gerados pelo setor. (SANTOS, 2011).

De acordo com Silva e outros (2012), o complexo da educação em âmbito mundial, gerida por organizações
internacionais, tornou-se uma política de cunho sócio-ideológico com objetivo de integrar os países pobres à
lógica neoliberal. Nesta concepção, constroem-se metas e amplas reformas na educação, a serem
implementadas pelos países membros da UNESCO, com o objetivo de capacitar, minimamente, a classe
trabalhadora às exigências do mercado de trabalho.

Dentro deste princípio, constroem-se políticas públicas com a finalidade de legitimar tais concepções, a
exemplo da regulamentação de cursos superiores tecnológicos e a perspectiva de profissionalização do
ensino,Seguindo esta lógica, os mecanismos são voltados para uma educação fragmentada, na qual os alunos
buscam formações cada vez mais específicas visando utilizá-las no mundo do trabalho. (MARQUES, 2011).

Para Granzotto (2011), as ações neoliberais na universidade pública também podem ser percebidas
sutilmente, através de vários pressupostos que passaram a ser defendidos tais como: a Educação tratada
como mercadoria e não como um direito; a terceirização dos serviços a partir da realização de contratos de
trabalho com fundações privadas e empresas terceirizadas, a flexibilidade das relações de trabalho para
funcionários e docentes, os cortes de verbas, as parcerias público-privadas, entre outros.

A universidade incorporou as transformações ocorridas no âmbito do Estado, compondo um cenário que
também se modifica e interfere diretamente na prática do docente, no qual são constantes as mudanças
curriculares, pressões por produtividade, exigência de titulação, etc. Como consequência, a universidade
pública, desconstrói seu caráter de instituição social (CHAUÍ, 2003), para “[...] promover a cultura do
produtivismo, a qual privilegia a pesquisa em prejuízo às atividades de ensino e extensão. Dessa forma,
ocorreu uma hierarquia nos campos do saber, ou seja, algumas áreas do saber teriam maior valor do que
outras.” (ADUNICAMP, 2002, apud GRANZOTTO, 2011, p. 176).

Nesse cenário de massificação, a educação superior não se constitui mais em um privilégio social de poucos,
porque estudantes de diferentes classes sociais e idades são também alunos dos cursos superiores, o que
implicou em várias consequências que atingem diretamente o fazer docente tais como: grupos heterogêneos
e numerosos, o que acaba conduzindo a modos tradicionais e pouco individualizados de trabalho e dificuldade
de atender e acompanhar problemas específicos dos alunos. (ZABALZA, 2004).

Como o professor universitário costuma direcionar sua atuação ao domínio do conteúdo e à capacidade de
transmiti-lo, o que significaria ensinar bem, se os alunos aprendem não costuma estar na pauta, porque isto
depende, nesta visão, de vários elementos como, por exemplo, tempo de dedicação aos estudos pelos alunos
e a motivação, que não estariam no controle do professor. (ZABALZA, 2004). De acordo com esta visão, o
professor representa a fonte do saber e toma-se a transmissão da informação como ensino, procedimento no
qual são desconsiderados a historicidade, os determinantes, os nexos internos e a rede teórica que
proporcionaram a construção da síntese apresentada, e que acaba por fragmentar os conteúdos.
(ANASTASIOU, 2009).
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O processo de ensinar e também de apreender subtende uma prática social complexa, entre professor e
aluno, que se concretiza por intermédio de uma parceria para a construção do conhecimento, dentro e fora da
sala de aula, que se constitui para Anastasiou (2009) no processo de ensinagem. Esta ação conjunta envolve
a discussão das diferentes estratégias empregadas pelo professor, como também a sua escolha dos
conteúdos, conceitos e relações dos elementos a serem apreendidos.

Anastasiou (2008) alerta para o autoritarismo implícito nas formas de agir e pensar em que se cobra a
submissão dos estudantes nas tarefas que lhes são atribuídas e nos conteúdos que deve dominar para a
realização das atividades de verificação do seu conhecimento. Para superar esse modelo e materializar o
processo de ensinagem, propõe que inicialmente se discuta para que serve o ensino e que tipo de sociedade e
ser humano se tenciona promover, o que transforma a avaliação num instrumento de acompanhamento e que
se transforma numa parceria entre professores e alunos na construção do conhecimento. E quando se toma a
avaliação como processo de acompanhamento, seus instrumentos e produtos se transformam em
diagnósticos que possibilitam ações para manter ou refazer o “vir- a-ser no ensino” (ANASTASIOU, 2008, p.
331).

Para Fischer (2009), no processo de aprendizagem o aluno deve ser conduzido a estabelecer o maior número
possível de relações envolvendo seu objeto de estudo, e isto não se consegue quando apenas o professor
atua. Nesta orientação, o aluno deve ser estimulado ao pensamento autônomo por meio da busca de soluções
para os problemas que se apresentam e da defesa de seus argumentos, sendo o envolvimento com a
pesquisa uma das estratégias para o alcance destes objetivos. Neste contexto, a autora propõe o seguinte
encaminhamento para as aulas: problematizar, disponibilizar materiais e dialogar com as ideias dos alunos,
propondo questionamentos e discutindo possibilidades, por exemplo.

A reflexão e a busca de compreender as relações existentes entre o domínio do saber e do saber fazer são
inerentes ao processo de ensinar, aprender, formar-se e desenvolver-se profissionalmente. (BOLZAN; ISAIA,
2006). Contudo, de modo geral, não existe um processo formal para capacitar quem irá formar profissionais
para a sociedade, de modo que a aprendizagem da docência se estabelece ao longo da trajetória de
formação. (MIZUKAMI, 2006).

Esse comportamento conduz a ideia enganosa de que, para ser professor universitário, basta a experiência
profissional e o domínio do conteúdo a ser transmitido, apoiado em tendências naturais ou modelos de
professores que se internalizou durante a vida escolar, da prática adquirida fundamentalmente na própria
instituição de trabalho e também da improvisação, elementos que costumam caracterizar o trabalho docente.
(ZABALZA, 2004; TARDIF; LESSARD; LAHAYE apud LELIS, 2001).

Deixa, portanto, de compreender a docência como uma atividade altamente especializada, complexa, e de
grande relevância social, na medida em que os professores são responsáveis pela formação de futuros
profissionais (ZABALZA, 2004), como também incorre em dois erros: o de considerar o conhecimento um
produto acabado aguardando ser repassado e que este processo garantiria a aprendizagem efetiva, a qual só
ocorre quando existe uma relação ativa entre o aluno e o objeto de conhecimento. (FISCHER, 2009).

Nessa concepção, a atividade da docência necessita conhecimentos e habilidades específicos desse fazer,
adquiridos através de formação destinada a esta finalidade, de reciclagens contínuas, tanto de novos
conteúdos, quanto das novas metodologias didáticas e do processo de aprendizagem dos alunos, elementos
que compõem um mosaico que se altera continuamente, frente à facilidade de acesso ao conhecimento que
se dispõe na atualidade. (ZABALZA, 2004; BOLZAN; ISAIA, 2006).

Portanto, a professoralidade envolve uma preparação, que não ocorre apenas com a prática continuada em
sala de aula, mas contempla também a responsabilidade de influenciar na formação dos alunos, por meio da
qualidade dos conteúdos que são escolhidos, como são abordados, dos valores e crenças que o professor
transpira, da capacidade para pensar e viabilizar intervenções para os problemas sociais, da relação que se
mantém com os alunos, dos mecanismos de avaliação utilizados, entre outros elementos. (BOLZAN; ISAIA,
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2006; PIMENTA, 2005).

Refletir sobre a própria prática para transformá-la, movimento necessário a toda profissão, torna-se
imprescindível, pois no caso do docente, revela a sua profissionalidade, que se expressa através da tomada
de decisão, da escolha das mediações e das concepções sobre a docência. (MIZUKAMI, 2006; PIMENTA,
2005). Defende-se, então, a construção desse conhecimento sobre o processo de ensino pela reflexão do
próprio professor, que deve, portanto, receber uma formação que lhe possibilite teorizar sobre sua prática e
participar da produção do seu conhecimento profissional, aliada a existência condições institucionais, e
materiais adequadas, sem as quais não se torna possível alcançar um trabalho científico de qualidade, frente
a tantas demandas inerentes ao trabalho docente. (LISITA; ROSA; LIPOVETSK, 2004; ANDRÉ, 2004).

A construção do aprendizado da docência é coletiva, uma conquista social e compartilhada, que pressupõe
trocas e se concretiza na prática em sala de aula. (BOLZAN, ISAIA, 2006). Esse pensar compartilhado acerca
da prática individual e coletiva proporciona um distanciamento, autocrítica e busca de alternativas necessárias
em relação às ações e resultados alcançados, de modo que o docente adquire uma postura ativa, de produtor
de sua história (PIMENTA, 2005), e do seu desenvolvimento profissional, assumindo como sua a discussão
contínua do currículo, da prática e da problemática social. Nesse contexto, a prática docente é algo dinâmico
e não um ponto de chegada, mas configura o questionamento de ser possível desenvolver,
concomitantemente, ensino e pesquisa no fazer docente. (DINIZ-PEREIRA; LACERDA, 2009).

Entretanto, o docente universitário se caracteriza por desenvolver seu trabalho de maneira individual e
especializada (ZABALZA, 2004). Esse fazer solitário é produzido pela falta de espaços institucionais de
compartilhamento de dúvidas e experiências, o que dificulta a construção de um conhecimento e de
estratégias pedagógicas coletivas (BOLZAN; ISAIA, 2006), bem como resulta em repetições de conteúdos, ou
conteúdos que não são abordados e retomados em outros semestres, por diferentes professores, pela falta de
coordenação entre os grupos e da ausência de vinculação à instituição e seu projeto pedagógico. (ZABALZA,
2004).

Para superar essa lacuna, Cochran-Smith (apud MIZUKAMI, 2006) propõe as comunidades de aprendizagem,
também citadas por André (2004), as quais podemos compreender como comunidades profissionais,
constituídas por professores, que têm como objetivos a melhoria da aprendizagem do aluno e do professor, e
que oferecem oportunidade de superar as partilhas esporádicas e pontuais entre colegas, pela interação e
experimentação regular de situações de ensino, com longa duração, como também de promover
desenvolvimento profissional e de ser replicada na sala de aula, na qual os alunos também constituiriam
comunidades de aprendizagem.

OS OLHARES DOS DOCENTES SOBRE SUA PRÁTICA: PERSPECTIVAS PARA NOVOS CAMINHOS

A pesquisa realizada a partir das entrevistas com professores universitários nos demonstra e reafirma a
complexidade da atuação no processo de ensino-aprendizagem, no qual os sujeitos são influenciados pelo
contexto social onde estão inseridos e principalmente pelas ideologias e concepções teóricas que permeiam a
sociedade. Assim, ao observamos os processos formativos na atualidade, percebemos a existência de
estruturas ideológicas ainda pautadas no paradigma positivista de ciência, consolidando uma educação
tipicamente conteudista e fragmentada.

Os caminhos e construções teóricas na contemporaneidade buscam, entretanto, alternativas que permitam a
realização de outras práticas na ciência e nos processos formativos. Tais perspectivas e desejos de mudança
já encontram ressonância nas práticas dos professores que, muitas vezes, procuram outras possibilidades
para além do ensino conteudista, como indicado por Marques (2011) e que podemos observar no depoimento
da Professora B, quando esta afirma:

Aulas chatas, onde o docente só transmita o conhecimento, sem demonstrar a utilidade do mesmo.
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[...] A falta de integração entre os docentes, não proporcionando uma interação ou integração entre
as disciplinas, algumas vezes, senão na maioria das vezes, ministrando as disciplinas como caixinhas
isoladas e no final sai o profissional compartimentado, o que vem provocando desmotivação por parte
dos estudantes, às vezes provocando o abandono do curso.

Ao afirmar a necessidade de articular as diferentes áreas do conhecimento necessárias para a formação do
graduando, a professora destaca o discurso e necessidade de superação do conhecimento fragmentado. Uma
perspectiva, de rompimento da linearidade do conhecimento científico, baseado na universalidade e a
objetividade, caminhando assim, tal como defende Morin (2002), para uma desconstrução da concepção
cartesiana do conhecimento científico pertencente ao reino da certeza.

Outro aspecto importante se refere à visão destes docentes quanto às habilidades e competências necessárias
para atuar em sala de aula, em que se percebe a valorização dos conhecimentos científicos e técnicos, em
detrimento dos conhecimentos em saberes pedagógicos, como o principal requisito para ser um bom
profissional da educação, condizente com Zabalza, (2007) e Tardif; Lessard e Lahaye citados por Lelis (2001),
conforme explicitam as professoras:

Eu acho que o principal de tudo é você ensinar as disciplinas que você tem afinidade porque aí você
vai fazer legal, vai querer inventar coisa nova. (PROFESSORA A).

O professor deve articular os conhecimentos técnicos, humanos e sociopolíticos na sua prática
docente. Deve ter domínio dos conteúdos conhecimentos da profissão e das disciplinas que ministra.
(PROFESSORA B)

O distanciamento dos conhecimentos pedagógicos, entretanto, faz com que o professor, chegue à sala de aula
sem preparo e tenha que construir metodologias e estratégias com base em sua própria experiência, como
mencionado por Mikuzami (2006) e referido no depoimento da Professora A:

Esta parte de metodologia mesmo, eu nunca dei disciplina nenhuma em relação a isto, eu não tenho
licenciatura, eu fui aprendendo a ensinar na “tora”, era retroprojetor, era quadro de giz. Eu hoje fico
me perguntando, será que eu não era uma professora melhor quando, antes ou agora que tem data
show que facilita e tudo o mais?
Aí eu vejo os alunos que eu já dei aula que até hoje têm a maior deferência.

Em contrapartida, as instituições de ensino superior não têm investido na formação do professor, ignorando a
necessidade de se desenvolver competências específicas do processo de ensino-aprendizagem, como alerta
Mizukami (2006) e desabafa a Professora A:

Eu acho que estas semanas pedagógicas, em vez de ficar aquela chateação, deviam fazer um monte
de cursos, coisas práticas para a sala de aula, eu acho que é legal. Claro que a pedagogia tem um
saber que é interessante. Tem um saber que pode melhorar, para que inclusive, eles possam
aprender mais.

Percebemos ainda uma visão tradicional da docência na qual o professor se considera o responsável pela
transmissão do saber, conforme Anastasiou (2009) e assumido pela Professora A:

Eu acho que o que motiva no caso desta disciplina é que eles gostam de ouvir os casos clínicos, de
ouvir as histórias da reforma psiquiátrica, quando a aula não tem um tom não tão fechado. [...] a
parte que eles ficam desmotivados é quando eu vou trabalhar com as leis.
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Esta postura se refere também se refere ao planejamento que de forma autoritária é decidido pelo professor
(ANASTASIOU, 2009; FISCHER, 2009), com pouco espaço para a participação do aluno. Entretanto, mesmo
centralizando quase que integralmente a responsabilidade pelo plano, a Professora A indicou estar atenta às
repercussões de suas estratégias e a necessidade de revê-las ou adaptá-las:

Pouca coisa, eles participam do planejamento, acho que na parte de avaliação, às vezes eu pergunto
se eles preferem fazer trabalho em dupla, grupo, trabalho dentro da sala, as vezes a gente faz alguma
mudança, mas eu diria que neste ponto eu chego com quase tudo meio pronto. (PROFESSORA A).

A falta de participação, o silêncio, quando eu percebo paro a aula, e pergunto: - o que está havendo?
- Daquela forma está ruim?
- Preferem que eu dê um texto para trabalhar?
O silêncio me incomoda muito. (PROFESSORA A).

Contudo, na apresentação do planejamento no início de cada semestre, há professores que tentam conhecer
as expectativas dos alunos e empregar metodologias que possam comprometê-los com a disciplina
(ANASTASIOU, 2009), como também ao final do semestre, procuram avaliar junto com os alunos o
desenvolvimento do processo, buscando promover mudanças, como demonstra a Professora B:

Ouvindo os estudantes ao final de cada semestre, sobre o que pode ser melhorado na disciplina
(pontos fortes e pontos fracos). E ouvindo o que eles esperam das disciplinas, procurando usar
metodologias nas aulas que sejam motivadoras como, por exemplo, trazer filmes e discutir na aula.
(PROFESSORA B).

Esta tentativa de superar o modelo tradicional se concretiza também na busca pelos professores de
compartilhar com o aluno a responsabilidade pela construção do conhecimento, ao problematizar o objeto de
estudo, buscando soluções novas para problemas antigos, desenvolvendo argumentação para expressar suas
ideias a respeito dos fenômenos estudados e estabelecendo a articulação do conhecimento com a área de
atuação e com os outros campos do saber, para superar a fragmentação do conhecimento (FISCHER, 2009;
ANASTASIOU, 2008):

Levo muito estudo de caso, filme, eu gosto muito de estudo de caso, mas sempre duvidando do
diagnóstico, do diagnóstico disseminado de depressão, por exemplo. (PROFESSORA A).

Aulas dinâmicas e que apresentem os assuntos contextualizados, onde eles percebam a utilidade e
onde eles irão aplicar os assuntos na profissão ou nas outras disciplinas. Nessas disciplinas
procuramos contextualizar os conteúdos para a profissão do engenheiro, trabalhando com pesquisas,
mesas redondas e entrevistas com profissionais, de preferência egressos do próprio curso, onde eles
relatam suas experiências profissionais. (PROFESSORA B).

A vinculação a instituições públicas ou privadas parece-nos contribuir também para a relação que se
estabelece entre os professores, e, por conseguinte, na condução da disciplina e numa provável melhoria da
aprendizagem do aluno, pois o professor da pública mostra que para se autodesenvolver na docência a troca
com colegas da mesma área é importante, o que se aproxima da ideia de comunidade de aprendizagem de
Cochran-Smith (apud MIZUKAMI, 2006) e promove o compartilhamento e sinergia entre grupos da mesma
área do conhecimento (ZABALZA, 2007).
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[...] Trocando ideias com os colegas da UNEB e de outras instituições, verificando como eles estão
ministrando essas disciplinas e o que podemos colaborar uns com os outros. (PROFESSORA B).

Entretanto, a vivência de nossa entrevistada nas instituições privadas revela isolamento e a realização do
trabalho de maneira individualizada e aponta a preocupação com as dificuldades dos alunos para dar conta do
nível de complexidade que se exige para pensar e realizar as tarefas exigidas por um curso superior,
condizente com Zabalza (2004). Revela também um relacionamento antagônico entre professor e aluno,
muito distante da parceria que é necessária para viabilizar o processo dialético de ensinagem, conforme
Anastasiou (2009), contexto descrito pela Professora A.

Quando eu chego na faculdade, eu não tenho o hábito de ir para a sala dos professores. [...] Eu não
fico em sala de professores, não tenho esta vontade, ainda mais quando é com muitos professores. Eu
vejo nas reuniões de professores, todo mundo se queixando, falando mal de aluno, parecendo duas
facções: alunos de um lado e professores de outro. Eu vejo um generalismo, numa sala de 50 alunos,
se fala que todo mundo é ruim, eu vejo em reuniões e eu digo: - Gente, são nossos
alunos...(PROFESSORA A).

Uma coisa que para mim é muito angustiante, são os alunos que você percebe que têm uma
dificuldade de aprendizagem, estão ali, e que pelos métodos tradicionais que você ensina, eles não
vão aprender. Por outro lado, o professor também não tem tempo de estar fazendo atividades em
separado com estes alunos. Eu chamo, converso. Esta é uma das coisas horríveis, você vê um aluno
perder a disciplina, porque você vê que ele está muito aquém daquilo dali, ele tenta participar da aula
e tudo, mas que ele não consegue. Este é um dos problemas que estas faculdades têm: todo mundo
passa no vestibular. (PROFESSORA A)

É consenso entre as professoras de ambas as instituições a preocupação com a formação dos futuros
profissionais, com a conduta ética, o respeito às singularidades e o autodesenvolvimento permanente
(ZABALZA, 2007; BOLZAN; ISAIA, 2006; PIMENTA, 2005), representada por questões destacadas por cada
uma dentro de suas áreas específicas de atuação:

Para ser um bom profissional da área: eu acho que uma pessoa que tenha bom conhecimento da
clínica, mas nesta perspectiva de uma clínica dentro de um contexto social, [...] não de patologizar o
sujeito, mas de compreender uma subjetividade, compreender as fragilidades, os recursos desta
subjetividade. Eu acho que ser estudioso (para ser bom profissional), de ser conectado com o tempo,
de estar prestando atenção a tudo que está acontecendo, ter criticidade. Eu penso nesta questão
ética, de um acolhimento para o outro. (PROFESSORA A).

Bom profissional é aquele que procura sempre se melhorar no que faz, e trabalha no que gosta, o
trabalho dá prazer. É o profissional que está sempre se atualizando, fazendo cursos e procurando o
que existe de novo na profissão. Sempre digo aos meus alunos que de profissional bom o mercado
está cheio, porém eles precisam fazer a diferença, ter algo mais. Posso destacar várias
(características), mas entre as principais estão a Ética profissional, iniciativa empreendedora e de
liderança; compromisso com autoaprendizado e com a educação continuada; capacidade de trabalhar
em equipes multidisciplinares; capacidade de identificar, modelar e resolver problemas; compreensão
dos problemas administrativos, socioeconômicos e ambientais; responsabilidade social e ambiental;
pensar e agir localmente e globalmente. (PROFESSORA B).

Dentro da ideologia do modelo neoliberal que norteia tanto instituições de ensino públicas quanto privadas, a
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insatisfação quanto as condições de trabalho é demarcada pelas duas professoras (GRANZOTTO, 2011;
ZABALZA, 2007; MIZUKAMI, 2006; FISCHER, 2009) embora em perspectivas diferentes, pois enquanto nas
privadas a entrevistada enfatiza o esforço para a manutenção de suas crenças e valores, nas públicas, as
dificuldades são relacionadas a políticas de remuneração e desenvolvimento profissional, assim como a
carência de recursos para o trabalho.

É dureza faculdade particular, é uma relação empregatícia muito dura, muito complexa, muito
fechada. Então, tem que fazer o que eles pedem, sem burlar nada que eu não acredite, eu não faço
tudo o que seu mestre mandar. (PROFESSORA A).

Além disso, a desvalorização da nossa profissão em nosso estado, as condições de trabalho, falta de
laboratórios para as disciplinas práticas, além dos baixos salários e falta de incentivo para a
qualificação dos professores por parte dos nossos governantes. (PROFESSORA B).

As professoras das duas instituições tiveram um discurso muito similar quando falamos de satisfação com a
profissão a qual constatamos ser decorrente do prazer de ver alunos envolvidos com aula, de ver os alunos
depois de formados satisfeitos com a profissão, competentes e investidos no autodesenvolvimento, resultado
pelo qual se sentem participantes e responsáveis:

Eu acho que é a coisa do diálogo mesmo, de estar dando aula, de ver os alunos empolgados. Eu acho
que é muito legal quando você vê um aluno seu se dando bem, quando você vê um aluno seu fazendo
coisa bacana. Então, por exemplo, hoje eu sou colega de quem foi meu aluno, que já ensina, quando
eu indico alguém para meu aluno atender. Quando você vê trabalhando legal, fazendo mestrado, é
muito bom. (PROFESSORA A).

Verificar que temos colaborado para colocar no mundo do trabalho, profissionais éticos, competentes
e responsáveis com a profissão que escolheram. Porque sou apaixonada pela minha profissão
professor/engenheira, o maior prazer é quando encontro os egressos e eles sentem orgulho de contar
o que estão fazendo, que estão satisfeitos com a escolha da profissão. (PROFESSORA B).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso estudo que teve como objetivo geral conhecer como os docentes participantes da pesquisa
representam os saberes e competências necessários para o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem na universidade, encontramos semelhanças e diferenças inevitáveis entre as vivências dos
professores das instituições públicas e privadas.

Constatamos que as duas professoras destacam como saber fundamental à docência o domínio no seu campo
de conhecimento, numa perspectiva tradicional e legítima, como também as duas ressaltaram a lacuna
deixada pela falta de investimento em qualificação por parte das instituições.

A docente das instituições privadas enfatizou a carência de conhecimentos específicos da docência em si, a
solidão em relação a troca com os pares e falta de identificação com o discurso de antagônico em relação aos
alunos, aspectos que em nosso entendimento, sofrem a influência do vínculo como professor horista, que não
tem tempo para realizar trocas ou mesmo para atender de modo individualizado seus alunos, como também
recebe pouco investimento na formação por parte das instituições de ensino.

A professora da instituição pública evidenciou maior troca com os colegas, maior alinhamento com a ideia de
compartilhamento do processo de ensino-aprendizagem com os alunos, maior flexibilidade para a participação
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dos alunos no planejamento, o que acreditamos ser consequência do maior espaço para estudo, formação e
experimentos que decorrem de um vínculo com dedicação parcial ou integral nas instituições públicas.

Entretanto, as duas professoras indicam grande identificação com o fazer docente, que percebemos através
da satisfação que demonstram pela inserção responsável e integração com a profissão manifestada nos
encontros pelos alunos egressos, bem como pela relação estabelecida com os alunos e a empolgação
mostrada por eles no decorrer da disciplina.

Acreditamos que apesar da limitação do estudo de caso, das especificidades da vivência subjetiva de cada
uma das professoras, dos contextos diversos, os resultados encontrados possam retratar outros professores
de instituições de ensino superior, que podem aqui se identificar com os relatos e refletir sobre suas práticas,
como a nós e às professoras entrevistadas aconteceu.
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